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ATIVIDADES DA SEMANA 
 

 

Semana: 30/08  a 10/09/2021 Educação Infantil Nível  III  B/C 

 

Família é tudo o que precisamos! 

 

Para refletir: https://www.youtube.com/watch?v=S9zYi5u_00k 

 

 

DATA TEMA  MATERIAS 

30/08/2021 (Segunda-

feira) 

 

  

Número 6 - Portfólio (já tem na sala de aula) 

- Tinta guache (já tem na sala de 

aula) 

- Massinha de modelar (já tem na 

sala de aula) 

31/08/2021 (Terça-

feira) 

  

Nível 3C 

 

Movimento: 13:20 

Número 7 - Portfólio (já tem na sala de aula) 

 - Folhas secas (já tem na sala de 

aula) 

- Cola (já tem na sala de aula) 

- Jogos pedagógicos (já tem na sala 

de aula) 

01/09/2021 (Quarta-

feira) 

 

Nível 3B 

 

Literatura: 13:20 

Movimento: 16:10 

 

Número 8  - Portfólio (tem na sala de aula) 

- Casca de lápis apontado (enviar de 

casa) 

- Cola (tem na sala de aula) 

02/09/2021 (Quinta-

feira) 

 

Nível 3B 

 

Musicalização: 13:20 

Inglês: 16:10 

Número 9  - Portfólio (tem na sala de aula) 

- Cola colorida (tem na sala de 

aula) 

https://www.youtube.com/watch?v=S9zYi5u_00k


Ballet e movimento: 

17:00 

 

Nível 3C 

 

Inglês: 14:10 

Literatura: 16:10 

Ballet e movimento: 

17:00 

03/09/2021 (Sexta-

feira) 

 

Nível 3C 

 

Musicalização: 16:10 

 

Número 10 - Cola (tem na sala de aula) 

- Portfólio (tem na sala de aula)  

- 1 metro de barbante (enviar de 

casa) 

- Massinha de modelar (tem na sala 

de aula) 

09/09/2021 (Quinta-

feira) 

 

Nível 3B 

 

Musicalização: 13:20 

Inglês: 16:10 

Ballet e movimento: 

17:00 

 

Nível 3C 

 

Inglês: 14:10 

Literatura: 16:10 

Ballet e movimento: 

17:00 

Jogos e 

brincadeiras 

- Sem materiais nesse dia. 

 

10/09/2021 (Sexta-

feira) 

 

Nível 3C 

 

Musicalização: 16:10 

 

Jogos e 

brincadeiras 

- Sem materiais nesse dia. 



               

Inglês: 

 GREETINGS (SAUDAÇÕES)  

 VIDEO AND SONGS. 

 MY PET. 

 SING AND DO.  

 LOOK AND SAY. 

 

Música: 

 Olá estudantes e familiares, nos dias 02, 03, 09 e 10 de setembro 

teremos nossa aula de musicalização: 

N III B – às 13h20 

N III C –às 16h10 
 Conteúdo: Repertório de canções; exercícios rítmicos/pulsação; 

histórias musicais. 

 

Literatura 

 Olá estudantes e familiares! 

 Esta semana conheceremos uma nova história com a professora 

Lenir; 

 Sem materiais para essa aula. 

 

 Educação Física: 

 Queridos estudantes e familiares. 

 Não utilizaremos material para estas aulas. 

 

                                

Qualquer dúvida você poderá utilizar o canal de contato com o professor 

através dos seguintes e-mails:  

 

profmilena@colegiovsjose.com.br 

proflorena@colegiovsjose.com.br 

proffernanda@colegiovsjose.com.br 

profgerson@colegiovsjose.com.br 

profvictor@colegiovsjose.com.br 

profsara@colegiovsjose.com.br 

proflenir@colegiovsjose.com.br 

profbrunameira@colegiovsjose.com.br 
 

 

Colocar no campo assunto do e-mail, seu nome e turma. 

mailto:profmilena@colegiovsjose.com.br
mailto:proflorena@colegiovsjose.com.br
mailto:proffernanda@colegiovsjose.com.br
mailto:profgerson@colegiovsjose.com.br
mailto:profvictor@colegiovsjose.com.br
mailto:profsara@colegiovsjose.com.br
mailto:proflenir@colegiovsjose.com.br

